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YAYIN ARAŞTIRMA-OKUMA-ÖZET ÇIKARMA ÇALIŞMALARI 
 

1- Ayvalık hakkında yazılmış makale, kitap, bildirilerin okunmasına ve özet çıkarılmasına devam 

edilmektedir. Bu bağlamda çalışma ekibi kendi uzmanlığı alanında okumalar yaparak özetlerini 

ortak klasörde toplamaktadırlar. Son 2 ayda okuma yapılan kitap, makale ve bildiriler: 

 

- Türkiye-Yunanistan Nüfus Mübadelesi ve Mübadele Sürecinin Ayvalık’a Yansımaları Üzerine 

Bazı Değerlendirmeler, Ayvalık Tarihi Üzerine Akademik Çalışmalar Seçkisi, 2022. 

- Doğal Miras Açısından Ayvalık’ın Deniz Biyoçeşitliliği (Sunum), 2023. 

- 19.Yüzyıl Uluslararası Deniz Ticaretinin Batı Anadolu Yerleşimlerine Sosyo Ekonomik ve 

Mekansal Yansımaları “Ayvalık Örneği”, 2015. 

- Ayvalık Adaları Mimari Mirasının Koruma Sorunları: Büyük Maden Adası Örneği, 2021. 

- Mimari Miras Ve Kültür Turizmi Bağlamında Ayvalık'ın İki Anıtı: Despot Evi ve Agios Ioannis 

Prodromos Manastırı, 2022 

- 1560-1922 Kydonia-Aivaly-Ayvalık Chronology by Dimitris Psarros, 2022 

- 1881-1922 Annuaires Orientaux: Aivali (Ayvalık), 2022 

- Başbakanlık Osmanlı Arşivleri’nde 528-23691 koduyla arşivlenmiş olan “Ayvalık ve civarı 

sahilindeki Baltacı İspiraki’nin yaptığı iskeleye dair” başlığıyla yayınlanan belgenin çevirisi. 

- Yerelde Görüşmeler kapsamında Hasan Onay ile gerçekleştirilen görüşmede Ali Onay’a ait 

olan Osmanlı Türkçesi metinlerin bir kısmının çevirisi. 

- 19. Yüzyıl Ayvalık Ekonomik Hayatının Gelişimine Etki Eden Olaylardan Biri: Dalyan ve Dolap - 

Boğazlarının Derinleştirilmesi, Berrin Akın Akbüber-Taylan Köken, 2022 

- Ayvalık ve Civarı Araştırmaları, Ergon Ataçeri, 1956 

- 19.Yüzyıl Ayvalık Mimarisinin Karakteristik Bir Öğesi, Kapılar: Mimari Kimliğe Kapıdan Bakmak, 

Berrin Akın Akbüber, 2022 
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Türkiye-Yunanistan Nüfus Mübadelesi ve Mübadele Sürecinin Ayvalık’a Yansımaları Üzerine 
Bazı Değerlendirmeler, Filolog-Yerel Tarih Araştırmacısı Gönenç Turan, Ayvalık Tarihi Üzerine 
Akademik Çalışmalar Seçkisi, Ayvalık Belediyesi Kültür Yayınları-2, 2022 
Filolog-Yerel Tarih Araştırmacısı Gönenç Turan tarafından kaleme alınan makale Mübadele 
sürecine genel bir bakış ile dönem koşulları hakkında bilgiler sunuyor. Bu genel çerçeve 
içerisinde, süreci değerlendirme alanı sunan Ayvalık yerleşimi ele alınmıştır. Mübadillerin 
nakilleri, yerleşimine iskan ve sonrasında yaşanan sıkıntılarıyla mübadele süreci hem bu 
literatür ile hem de bu literatürü destekleyen Ayvalık eksenli örnekler sunmuştur. 

 
19.Yüzyıl Uluslararası Deniz Ticaretinin Batı Anadolu Yerleşimlerine Sosyo Ekonomik ve 
Mekansal Yansımaları “Ayvalık Örneği”, Dr.Berrin Akın, 2015 
Sanayi Devrimi sonrası yapılanan yeni ekonomik sistemde sanayi faaliyetleri ve uluslararası 
deniz ticaretinin etkin bir şekilde gerçekleştirildiği liman kentleri, Osmanlı Devleti’nde de ön 
plana çıkmışlardır. Ekonomik, sosyal ve kentsel boyuttaki değişimlerin gerçekleştiği bu 
yerleşimler aynı zamanda dünya ekonomisiyle bütünleşme sürecinin de taşıyıcısı olmuşlardır. 
Çalışma kapsamında ele alınan Ayvalık yerleşiminin 19.yüzyıl sosyoekonomik yapısı ve kent 
dokusu, Osmanlı liman kentlerinin bu bütünleşme sürecine yönelik sosyoekonomik ve 
mekânsal boyuttaki değişim/dönüşümleri değerlendirebilecek içerik sunmaktadır. 
 

     
 
Ayvalık Adaları Mimari Mirasının Koruma Sorunları: Büyük Maden Adası Örneği, Dr.H.Sercan 
Sağlam, Balıkesir Arkeoloji Buluşmaları Sempozyumu Mysia ve Çevre Kültürleri 2021 
Bildiriler Kitabı,  2022 
Bu çalışmada, öncelikle Ayvalık kırsalında Büyük Maden Adası’ndaki mimari miras değerlerinin 
birincil kaynaklarda tespitiyle koordineli olarak yüzey araştırmaları yoluyla belgelenmesi, bu 
şekilde de bölgenin kültürel miras envanterinin zenginleştirilmesi, metodolojik yönden kısaca 
aktarılmıştır. Daha sonra Büyük Maden Adası’nda mevcut Ortaçağ gözetleme kulesi ile 19-20. 
yüzyıl endüstri mirası, tuzlalar, tarım terasları ve kırsal kimlikli yerleşim izleri, hem mimarlık 
tarihi hem de güncel koruma sorunları yönüyle tartışılmıştır. Bu esnada adanın arkeolojik 
potansiyeli küçük buluntular üzerinden ortaya konmuştur. Sonuç olarak, yakın coğrafyadan 
çağdaş bir örnek yoluyla Büyük Maden Adası’ndaki kuleye yönelik basit bir restitüsyon ve 
koruma önerisinde bulunulmuş, ayrıca Ayvalık Adaları’nın sahip olduğu kültürel miras turizmi 
potansiyeli, yeniden işlev kazandırarak yaşatma üzerinden vurgulanmıştır. 
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Mimari Miras Ve Kültür Turizmi Bağlamında Ayvalık'ın İki Anıtı: Despot Evi Ve Agios Ioannis 
Prodromos Manastırı, Dr.H.Sercan Sağlam, Turizmde Mimarlık ve Kültürel Miras II, 2022 
Ayvalık'ta bulunan ve konuya yönelik farklı açılardan güncel örnekler oluşturan Cunda (Alibey) 
Adası, Despot Evi ile Tavuk Adası / Agios Ioannis Prodromos Manastırı, kültür turizmi ve mimari 
mirasın korunması bağlamında ele alınmıştır. İlk olarak her iki anıt eser hem güncel akademik 
yazın hem de yeni birincil kaynaklar üzerinden tekrardan irdelenmiş, bu esnada kent tarihi 
bakımından birbiriyle ilişkilendirilmiştir. Daha sonra yapıların 19. yüzyıldan günümüze değin 
geçirdiği başlıca değişimler ve uğradığı tahribatlar, mevcut belgelemeler üzerinden mimarlık 
tarihi yönüyle kısaca ortaya konmaya çalışılmıştır. Despot Evi ve Agios Ioannis Prodromos 
Manastırı'nı kültürel miras turizmi ilgisinde ele almış güncel mimari projeler, hem ulusal hem 
de uluslararası ölçekteki koruma mevzuatları ve ilkeleri üzerinden tartışılmış, birbiriyle 
kıyaslanarak değerlendirilmiş, en son birtakım eleştirilerde ve koruma önerilerinde bulunul-
muştur. 
 

1560-1922 Kydonia-Aivaly-Ayvalık Chronology by Dimitris Psarros, Çeviri ve 
Görselleştirme: Damien Dessane, 2022 
Yunan Mimar Dimitrios Psarros, hayatının en az 30 yılı boyunca kapsamlı araştırmalar yaparak, 
ilgili belgeleri orijinal dillerinde topladı. 600 sayfalık kitabı, ailesinin, yaklaşık 150 yıl boyunca 
Osmanlı İmparatorluğu içinde özgür bir imparatorluk şehrine eşdeğer olan şehrine bir saygı 
duruşu niteliğindedir. Kydonia-Aivaly döneminde olağanüstü koşullardan yararlandı: 
Bunlardan ikisi fermanlar; (1773 ve 1832 imparatorluk kararnamesi) ile ekonomik ve manevi 
refahlarına izin veren Tanzimat reformları, aynı zamanda ulusal duyguların yeniden 
canlanmasına katkıda bulunan eğitimin gelişimini sağlamıştır. Bu çalışmada, Mimar Dimitrios 
Psarros’un “To Aivali” kitabının yazım sürecinde elde ettiği bilgilerden yola çıkarak 1560-1922 
yılları arasını kapsayan kronolojisi derlenmiştir. 
 

        
 
Doğal Miras Açısından Ayvalık’ın Deniz Biyoçeşitliliği (Sunum), Dr.Cihangir Akbüber, 2023 
2-4 Aralık 2022 tarihlerinde gerçekleştirilen “Geçmişten Günümüze Balıkesir’in Kültürel Mirası 
Uluslararası Sempozyumu”nda Dr.Cihangir Akbüber tarafından yapılan sunum; Doğal 
varlıkların önemini "miras" kavramı üzerinden incelemesi ve Üstün Evrensel Değerler ile 
UNESCO kriterleri açısından irdeleme yöntemi, doğal varlıkların anlatımı açısından farklı bir yol 
sunmuş. Sunumdaki bilgilendirmeler ile Ayvalık Adaları Tabiat Parkı adına, 2013’te hazırlanan 
raporun ardından çok iyi bir özet/derleme ortaya çıkmış. 
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1881-1922 Annuaires Orientaux: Aivali (Ayvalık), Derleyen: Damien Dessane,2022 

Salt Araştırma Kent, Toplum ve Ekonomi Arşivi’nde yer alan Yıllıklar koleksiyonu, başlıca yerli 
ve yabancı girişimcileri, Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti dâhilinde bulunan 
merkezlerdeki ticaret erbabıyla tanıştırmak için tasarlanan Şark Ticaret Yıllıkları’nı, devlet 
salnamelerini, finansal ve tıbbi konulardaki diğer yıllıkları içerir. Osmanlı Devleti ile Türkiye 
Cumhuriyeti sınırları içinde yer alan ticari merkezleri ve bu merkezlerde gerçekleşen ticari 
faaliyetleri hem yerel hem de yabancı girişimcilere tanıtmak amacıyla hazırlanan ticaret 
yıllıkları, 19. yüzyılın ikinci yarısındaki Osmanlı’nın ve 1940’lı yıllara kadar Türkiye’nin iktisadi, 
ticari ve toplumsal yaşamı üzerinde, özellikle mikro düzeyde yapılabilecek çalışmalar açısından 
son derece önemli kaynaklardır. Şark Ticaret Yıllıkları’nın içeriği, 19. yüzyıl boyunca Fransa’daki 
farklı vilayetler tarafından yayımlanan hukuki, idari, ticari, sınai ve zirai almanakların tarzını 
anımsatır. Derleme çalışmasında Damien Dessane, online arşivin de öteside tüm Salt Research 
arşivinde “Aivali / Ayvalık” anahtar kelimesini barındıran toplam 28 içeriğe ulaşarak, bunların 
derlemesini bizlere sunmuştur. 
 

Başbakanlık Osmanlı Arşivleri’nde 528-23691 koduyla arşivlenmiş olan “Ayvalık ve 
civarı sahilindeki Baltacı İspiraki’nin yaptığı iskeleye dair” başlığıyla yayınlanan 
belgenin çevirisi (Çeviri: Tarihçi Naz Öykü Güren) 
Baltacızade  İspiraki’nin Ayvalık civarında ve sahilde kain Makaron Çiftliği karibinde küşad 

eylemiş  olduğu iskeleye bir hafta Rusya Vapurlarının uğramasını kontoratoya rabt eylemiş  

olduğuna mebni  ileride görülecek hasaratın  mikdarına ve mamulatının suret-i cereyanına göre 

tezyid  veyahud tenkis  olunmak üzere mahal-i mezkure iktiza eden  memur ve katib ve 

hademenin tayin ve ikad  ile ……..in küşadı yüz altmış altı numerolu 1281 tarihli tezkire-yi 

……..ile arz ve …… olunmuştu. Bu kere İzmir Rüsumat Nezaret-i Celilesi’nden tevarüd eden  

tahrirattan  iskele ….. on beş yüze bir kere Rusya Vapurlarının uğradığı gibi haftada bir defa 

dahi Fevaid-i Osmaniye Vapurları uğramaya başlamış ve bu cihetle haylice ithalat ve ihracat 

vuku bulup …… mamulat …… Dikili …… memuru marifetiyle orada …….. rüsum-u  aza 

edilmemekte bulunmuş ise de memur mumaileyh seyyar bulunmadıktan dolayı mezkur Dikili 

….. layıkıyla beklediğinden iskele-yi mezbur  içüne icab eden memurların heman şehirden tayin 

olunması lazımu anlaşılmış ve bu babda  haftada bir gün orada …… ve ……… ……. Etmiş ise de 

birkaç …….. gösterilen lazum ve ihtiyacını irade-i ali ….. 
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Yerelde Görüşmeler kapsamında Hasan Onay ile gerçekleştirilen görüşmede Ali Onay’a ait 

olan Osmanlı Türkçesi metinlerin bir kısmının çevirisi (Çeviri: Tarihçi Naz Öykü Güren) 

Söz konusu belge bir Mürur Tezkeresidir. Mürur tezkeresi, Osmanlı Devleti’nde ülke içinde 

seyahat etmek için alınan izin ve geçiş belgesi; bir nevi iç pasaporttur. Bu uygulama gelişigüzel 

yerleşimleri, vergi ihlalini, kaçak işçi ve işsiz akınını önlemeye yöneliktir. 
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MÜRUR TEZKERESİ1 

 

SAĞ TARAF: 

Mahal-i Gayriyet ve Ahvali  

Esame: Hasan 

Mahal-i Veladeti (Doğum Yeri): Girit Resmo 

Mahal-i İkameti: Kistra, Kitra, Gitra ? 

Sanatı: Ticaretçi 

Bedrinin İsmi ve Mahal-i Veladeti (Babasının İsmi ve Doğum yeri): Ali, Girit 

Mahal-i Gayriyeti (Ayrıldığı Mahal): Girit 

Tabiiyeti: Devlet-i Aliyye 

Mezhebi: İslâm 

 

ORTA BÖLÜM 

Mahal-i tezkirenin nizam-ı dairesinde …… Attika (?) Mahallesi muhtarını tarafından götürüp …. ….. olunan alim 

rehber mucibince …… (sayı) (11 olabilir) Neferden ibaret olan refikasıyla gayriyet edeceğinden (ayrılacağından) ….. 

…… bulunan memurin Devlet-i Aliyye tarafından mürurine ….. olunmak …… ……. …… iane ve ….. kılınmak ve bir 

……olmak üzere işbu mürur tezkiresi  …….. İta kılındı. (verildi) Yıl: 1314 (1897) 

 

 

SOL TARAF: 

Eşkâli: 

…….. (Muhtemelen yaşını ifade eden kelime): Kırk Beş, 45 

Boy: Orta 

Göz: Ela 

Burun ve Ağız: Orta 

Bıyık: Siyah 

Sakal: Tıraş 

Çene ve Çehre: …… 

Renk: Buğday 

Alamet-i Farikası (Ayırıcı Özelliği): ….. 

 

 

                                                             
1 Osmanlı Devleti’nde ülke içinde seyahat etmek için alınan izin ve geçiş belgesi; bir nevi iç pasaport. Bu 
uygulama gelişigüzel yerleşimleri, vergi ihlalini, kaçak işçi ve işsiz akınını önlemeye yöneliktir.  
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19. Yüzyıl Ayvalık Ekonomik Hayatının Gelişimine Etki Eden Olaylardan Biri: Dalyan ve Dolap 
Boğazlarının Derinleştirilmesi, Berrin Akın Akbüber - Taylan Köken, 2022 
Bu çalışma, yerleşimde deniz ticaretinin hareketlenmesine önemli katkıları olan boğazların 
derinleştirilmesi girişiminin, Ayvalık’ın ekonomik hayatından ve kent dokusunun gelişim 
sürecine kadar etki eden önemli bir olay olduğunu göstermiştir. Dalyan ve Dolap Boğazlarının 
temizlenmesi ve derinleştirilmesi projesi Ayvalıklı yatırımcılar tarafından uygulanmış ve bu 
projeye ait teknik şartnamenin çevirisi yapılarak bu makalede incelenmiştir. 

 
Ayvalık ve Civarı Araştırmaları- Ergon Ataçeri, 1956 
1956 yılında Ayvalık ve civarında yeni arkeolojik veriler bulma amacıyla yaptığı araştırma 
sonuçlarını tez halinde Prof.Dr. Arif Müfid Mansel’e sunan öğrencisi Ergon Ataçeri, Pordoselene 
adını Ayvalık Bölgesi için ilk telaffuz eden kişidir. Tez çalışmasında buluntuları inceleyerek antik 
kentlerin yerini –yaklaşık olarak- tespit etmeye çalışmıştır. 

 
19.Yüzyıl Ayvalık Mimarisinin Karakteristik Bir Öğesi, Kapılar: Mimari Kimliğe Kapıdan 
Bakmak-Berrin Akın Akbüber, 2022 
Zeytinyağı, sabun endüstrisi ve deniz ticareti gibi ekonomik faaliyetlere bağlı olarak şekillenen 
19.yüzyıla ait bu kent dokusunda, konut, kilise okul, hastane, fabrika, atölye, depo, dükkân, 
kahvehane, gazino, otel, banka gibi birçok yapı türü yer almaktadır. Bu mimari çeşitliliğin her 
bir bileşeni, kendi yapı türüne özgü niteliklere sahip olsalar da bazı mimari öğeleriyle yerleşim 
mimarisinin ortak biçim ve üslup özellikleri de ortaya koymaktadırlar. Ayvalık kent mimarisinin 
karakteristik özelliğinin oluşturulabilmesindeki en önemli mimari öğelerden biri de yapı 
cephelerindeki giriş kapılardır. Çalışma, Ayvalık yerleşim merkezinde yer alan ve kent 
dokusunda sayı anlamındaki çokluğu ile geniş bir yer kaplayan konut, fabrika, atölye, depo, 
dükkân ve kahvehane gibi yapı türlerinin giriş kapılarını kapsamaktadır. Bu çalışma, yerleşim 
mimarisinin ortak öznelerinden biri olarak ele alınan kapılar üzerinden Ayvalık mimarisinin 
karakteristik unsurlarının belirlenmesi çabası ile Ayvalık 19.yüzyıl tarihinin, kent dokusunun ve 
bu dokudaki mimari içeriğin, bütüncül bir bakış açışı ile değerlendirilebilmesine yönelik yeni bir 
yaklaşım getirmektedir. 
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EĞİTİM ve TOPLANTILAR 

 
1- 12.01.2023 AYEV, Parmak Çeşme sokakta bulunan Ayvalık Evi'nin bahçe katında bir araya 

gelen ve ortak paydası Ayvalık sevdası olanların bir oluşumudur. Bu oluşumun mimarlarından 
biri olan Taylan Köken, ofisimizi ziyaret ederek Berrin Akın Akbüber ile birlikte hazırladıkları 
“19. Yüzyıl Ayvalık Ekonomik Hayatının Gelişimine Etki Eden Olaylardan Biri: Dalyan ve Dolap 
Boğazlarının Derinleştirilmesi” adlı makalenin bir kopyasını bize iletmiştir. Ayrıca Ayvalık 
ismiyle Başbakanlık Osmanlı Arşivlerinde yaptığı taramada bulabildiği Osmanlı Türkçesi 
belgelerinin paylaşımını yapmıştır. Excel formatında hazırlanan belge listesinden 10 adet belge 
seçilmiş ve çevirileri yapılmaya başlanmıştır.  

 

 

 

2- 14.01.2023 13 Ocak günü başlayan Ayvalık Vizyonu Çalıştayı’nın 2. Günü 3. Oturumunda 
konuşmacı olarak Prof. Dr. Abdullah Soykan, Prof. Dr. Mehmet Rıfat Akbulut, Dr. Öğr. Üyesi 
Süleyman Sönmez, Prof. Dr. Nuray Türker ve Trakya Üniversitesi Öğr. Üyesi Yaşagül Ekinci 
sunumlarını gerçekleştirdiler. Yaşagül Ekinci, sunumuna, UNESCO Dünya Miras Listesi 
hazırlıklarında resmi süreç ve Alan Yönetim Sistemi hakkında bilgi vererek başlamıştır. 
Sonrasında, Ayvalık’ın Dünya Miras Listesi adaylık sürecinde ilk dönem çalışmaları ile ilgili 
detaylı bilgilendirme yapmış ve Ocak 2021 tarihinde Belediye Meclis Kararı ile kurulan UNESCO 
Dünya Mirası ve Alan Yönetimi Birimi’nin kuruluşunu, çalışmalarını ve planlanan çalışmaları 
aktarmıştır. 2021 yılı itibariyle birim ekibi ile birlikte gerçekleştirilen Yerelde Görüşmeler, 
Paneller, Odak Toplantıları, görüşülen kurumlar ve STKlar ve ofis olarak katıldığımız fuarların 
bilgisi verilmiştir. 
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3- 16.01.2023 Şehir Plancısı Perihan Bayraktar ile ofisimizde bir araya gelerek, yaptığımız 

çalışmalar hakkında bilgi sunduk. Ankara doğumlu olan Lisans ve Yüksek Lisans öğrenimini 

ODTÜ Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümünde tamamlayan Bayraktar, 

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’ndan emekli olduktan sonra uzun yıllardır çalışmak istediği görsel 

sanatlar alanında üretimler yapıyor. Yönetmenliğini gerçekleştirdiği “İstanbul Hayali”, 

Türkiye’nin ilk şehir plancısı olarak anılan; Gezi Parkı, Lütfü Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi 

Sarayı ve Bağdat Caddesi’nin mimarı Aron Angel’in ilginç yaşam öyküsü çerçevesinde, 

Türkiye’nin kentleşme tecrübesini gözler önüne seriyor. Bu genelleme üzerinden Ayvalık 

özelinde fikirlerini aldığımız Bayraktar ile Ayvalık’ın erken ve geç dönem şehircilik süreçleri 

üzerine verimli bir sohbet gerçekleştirdik. 

   
 

4- 19.01.2023 İsitnye Üniversitesi Mimarlık Bölümü Öğretim Görevlileri; Dr.Öğr.Üyesi Hale 

Sinirlioğlu, Dr.Öğr.Üyesi Emre Kambek, Öğr.Gör.İbrahim Emre Gündoğdu ve Öğr.Gör.Mehmet 

Sarper Takkeci ile yapılan görüşmelerden, Ayvalık’ın UNESCO Dünya Mirası Süreci hakkında 

verilen özet bilginin ardından öğrenci projelerine dair fikirler tartışılmıştır. Yaşagül Ekinci’nin 

Üniversiteler ve Dünya Mirası çalışmaları entegrasyonunun önemi ve gerekliliğinden 

bahsetmesinin ardından “Herkes İçin Mimarlık Derneği”2 çalışmaları ile ilgili Sarper Bey sunum 

yaptı. Bu derneğin çalışma alanlarından biri; taşımalı eğitime geçildikten sonra boşalan 

okulların işlevlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilen “Âtıl Köy Okulları Projeleri”dir. Türkiye’de 

17.000 adet âtıl okul mevcut. Muğla-Mesudiye projesi, Ordu-Çaka ve İzmir- Ovakent bu okul 

projelerinden birkaçı. 

 
 

                                                             
2 https://herkesicinmimarlik.org/ 
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Mimarlık Bölümü öğrencileri için çalışma alanı önerileri ve Ayvalık’ın Dünya Mirası 

çalışmalarına katkısı olacak çalışmalardan bahsedildi. Bu bağlamda; 1- Endüstri mirası örnekleri 

için -Alan Yönetim Planına eklenmek üzere- bu yapıların tekrar işlevlendirilmesi nasıl olmalı ile 

ilgili öneriler ve projelendirme çalışmaları. 2-Mevcut endüstriyel doku içerisindeki yapıların 

işlevlerine göre tespiti ve envanterlenerek ayrılması konuları gündeme geldi. 

 

   
 

Fatih Kurunaz, endüstri yapılarının sınıflandırılması sorunsalına çözümler getirilebileceği, 

haritalandırma yöntemiyle işlik-depo-fabrika-sabunhane gibi yapıların ayrıştırılarak parsel ya 

da noktasal olarak işlenebilmesi ile Ayvalık’ın kentsel kimliğinin yaratılmamış olması da DM 

çalışmaları için bir problem olduğunu belirterek, Ayvalık’ın simgeleriyle bir kurumsal kimlik 

yaratabilmek için grafik çalışmaları, logo tasarımları ve tanıtım alanında yapılabilecek 

çalışmalara ihtiyaç olduğunu belirtti. Bunun üzerine Dr.Öğr.Üyesi Erkan Kambek, 

Üniversitedeki “Tarihi Çevre ve Koruma Dersleri” kapsamında endüstri mirası yapılarının 

sınıflandırılması çalışmaları 2023-2024 ders yılı için 2 döneme yayılmış şekilde 

planlanabileceğini belirterek Mart ayı içerisinde öncü bir akademisyen grup ile saha çalışması 

ve toplantı düzenlenerek içeriğin son haline kararlaştırılması ardından öğrenciler ile 60-65 

kişilik çalışma grubuyla uygulamalı kısmın tamamlanabileceği fikrinde anlaşıldı. 
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5- 24.01.2023 Ayvalık Contaxis Kültür Rotaları Projesi kapsamında gerçekleştirilen toplantıda, 

projenin durumuyla ilgili son bilgiler paylaşılmıştır. Buna göre noktaları belirlenen alanlar ile 

ilgili metinlerin düzeltmeleri yapılarak, ardından bir web sayfası ile dijital ortamda, sokaklarda 

belirlenecek noktalarda fiziksel olarak tabelalar ile projenin uygulama aşamasına geçilecektir. 

Birimimiz tarafından daha öncesinde teklif edilen öneri tabela uygulamasının revize edilerek 

şu şekilde uygulanması önerilmiştir: RAL 7006 renk ile eloksal toz boya tekniğiyle boyanmış 

15mm kalınlığında 50mm genişliğindeki lama demirlerinin, zeminde kaldırım veya granit küp 

taş altında oluşturulacak uygun boyutlu beton temel üzerine çelik dübeller vasıtasıyla monte 

edilmesi yoluyla karkas elde edilerek, pleksi üzerine basılı A3 boyutlu baskıların 50mm kalınlıklı 

çerçevenin orta aksına yine arka lama demirleri ile sabitlenmesi yoluyla imal edilebilir. 

   

  
Ayvalık Ayazması için hazırlanmış öneri tabela tasarımı solda ve RAL 7006 renk boyalı lama demirleri ile oluşturulmuş 

çerçeve önerisi sağda yer almaktadır. Tabela da seçilmiş olan gri arka plan ve RAL 7006 çerçeve renkleri tarihi doku 

içerisinde birçok yapı ile uyum sağlaması açısından belirlenmiştir. 
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Tescili yapı – yol kaplaması kesidine göre duvardan en az 15 cm mesafeye konumlanan tabela ile yenilenme imkanı 

açısından pleksi malzemeye baskısı yapılmış A3 boyutlu tabelanın kesidi solda, görünüşü sağda sunulmuştur.  

Aşağıda ürüne ait Ayvalık Ayazması denemesi ile üretilmiş benzer bir çerçevede denemesi bulunmaktadır. 
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6- 06.02.2023 UNESCO Dünya Mirası ve Alan Yönetimi Birim koordinatörü Yaşagül Ekinci ile 

çevrimiçi toplantı gerçekleştirilmiştir. Toplantıda, birimin çalışma planı üzerine konuşulmuş ve 

ekip üyelerinin çalışma alanlarına göre iş bölümü yapılması kararlaştırılmıştır. Bu bağlamda, 

Ayvalık kentsel sit, Alibey Adası kentsel sit ve Ayvalık Yönetim Alanı haritası üzerinden 

Ayvalık’ın detaylarını öne çıkaran haritaların üretilmesi, alanda yapılacak fotoğraflama 

çalışmalarının hızlandırılması, Bakanlığa gönderilen dosya üzerinden kriter ve yönetim alanı 

incelemelerinin yapılmaya devam edilmesi hususları görüşülmüştür. 

 

    
 

7- 28.02.2023 UNESCO Dünya Mirası ve Alan Yönetimi Birim koordinatörü Yaşagül Ekinci ile 

çevrimiçi toplantı gerçekleştirilmiştir. Toplantı içeriğinde ofis çalışmasına dair güncel bilgiler 

paylaşılmış, Mart 2023 içerisinde gerçekleştirilecek alan gezileri ve eğitimler organize edilmiş, 

Midilli’ye planlanan teknik geziye ilişkin hazırlıklar görüşülmüştür. 
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ETKİNLİK ve SAHA ÇALIŞMALARI 

 

1- 07.01.2023 13-14-15 Ocak tarihlerinde düzenlenen Ayvalık Vizyon Çalıştayı ’nın birinci 

gününde; açılış konuşmalarının ardından Prof.Dr.Ayhan Gökdeniz’in moderatörlüğünde  

gerçekleşen ilk oturumda; Cem Kınay uluslararası konaklamada fütüristik otel örnekleri 

üzerinden Ayvalık çıkarımlarında bulunurken, Vedat Başaran kentin mevcut kapasitesi 

üzerinden uluslararası bir gastronomi destinasyonunun yollarını açıklamış, ardından Melih 

Yetiş ise turizm destinasyonları açısından organize seyahatlere vurgu yapmıştır. Prof.Dr.Volkan 

Altıntaş’ın AB, E-(Ga)straonomi Erasmus+ Projei ve yerel mutfaklar üzerinden sunumunun 

ardından Akif Budak global turizm, değişen turist tercihleri konusunda açıklamalar yapmış ve 

Ayvalık üzerine çıkarımlarda bulunmuştur. 

  
 

Çalıştayın ikinci gününde ofisimizin çalışmalarının ve ileriye dönük stratejinin sunulması 

bakımından UNESCO Dünya Mirası ve Alan Yönetimi Birimi Koordinatörü Öğr.Gör.Yaşagül 

Ekinci tarafından “Ayvalık Endüstriyel Peyzaj Süreci ve Asil Liste Hazırlıkları” isimli sunum 

gerçekleştirilmiştir. 
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Birçok akademisyen ve uzman tarafından yapılan sunum ve panellerin ardından gruplar halinde 

masa başı çalışmaları ile tamamlanan ikinci günün ardından, 15 Ocak sabahı halka açık yapılan 

toplantıda otuz iki farklı başlıkta tespit edilen zayıf ve güçlü yönler ile tehdit ve avantajlar 

açıklanmış olup, yakın bir zamanda çalıştay raporununda paylaşılacağı belirtilmiştir. 

    
 

Basın açıklamasının ardından çalıştayın son etkinliği olan “Ayvalık Sokaklarında Yürüyüş ve 

Fotoğraf Çekimleri” isimli alan gezisi Rehberler, Hakan Dinç, Taylan Köken ve Damien Dessane 

eşliğinde ki grupla gerçekleştirilmiştir. 
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2- 18.01.2023 Ayvalık Belediyesi UNESCO Dünya Mirası ve Alan Yönetimi Birim çalışanları 

Mimar Fatih Kurunaz ve Tarihçi Naz Öykü Güren rehberliğinde Prof. Dr. Kenan Mortan, Monelle 

Sarfati ve Fırat Güren ile birlikte Ayvalık’ın Küçükköy yerleşimine alan gezisi düzenlendi. Dr. 

Berrin Akın Akbüber’in, “Bir Göç Coğrafyasının Kent Dokusundaki İzleri: Küçükköy Tarihine 

Yönelik Bazı Değerlendirmeler” adlı çalışmasını rehber alarak ziyaret ettiğimiz Küçükköy’deki 

ilk uğrak noktamız, yerel halk tarafından “Meydanlık” adıyla bilinen Küçükköy Meydanı, 

kiliseden camiye çevrilmiş olan Agios Athanasios Kilisesi/ Küçükköy Merkez Cami ve Rum 

yerleşimi olduğu dönemde okul olarak inşa edilen günümüzde Göç Müzesi olarak 

işlevlendirilen tarihi yapı olmuştur. 

    
 

Ardından, alan gezisine Küçükköy’ün sokaklarını izleyerek devam edildi. Yerleşimin ilk 

kullanıcıları olan Rumlardan kalma evler, Küçükköy’ün en önemli mimari elemanlarıdır. Bu 

evler Ayvalık ve Cunda kent dokusundaki evlerle malzeme, plan cephe düzeni açısından benzer 

özellikleri sergilemektedirler. Konut mimarisi dışında, kent dokusunun diğer önemli bir grubu 

endüstri ve ticaret yapılarıdır. Çarşı içindeki dükkânlar içerisinde özellikle kahvehane olarak 

kullanılan yapılar en dikkat çekici olan yapılardır. Bu yapıların çoğu eski işleviyle kullanılsa da 

bir bölümü sanat atölyesine çevrilmiştir. Küçükköy’de konut ve ticari yapıların birçoğu restore 

edilerek, sanat atölyesi, sergi salonu ya da butik işletme olarak kullanılmaktadır. Alan gezisinde 

görülebilen 2 adet zeytinyağı fabrikası mevcuttur. Bu fabrikalar günümüzde işlevsiz kalmıştır. 

    
Sürdürülebilir kalkınmaya destek olmak amacıyla Sabancı Üniversitesi’nin 2019 yılında 

hayata geçirdiği Küçükköy Yaratıcı Teknolojiler Atölyesi de alan gezisi kapsamında ziyaret 

edildi. Sabancı Üniversitesi’nin restorasyonundan önce atıl durumda olan bu atölye, geçmiş 

dönemde okul olarak kullanılmış bir yapıdır. Gezinin son durak noktası yaratıcı teknolojiler 

atölyesi olmuştur. 
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3- 30.01.2023 30 Ocak 1923 tarihli Türk ve Rum Nüfus Değişimine İlişkin Sözleşme ve 

Protokol’ün hükümlerine göre; Türk topraklarında yerleşmiş Rum Ortodoks dininden Türk 

uyrukları ile, Yunan topraklarında yerleşmiş Müslüman dininden Yunan uyruklarının, 1 Mayıs 

1923 tarihinden başlayarak zorunlu mübadelesi yıllar içerisinde gerçekleştirilmiştir. Ekim 1923 

itibariyle uygulanmaya başlanan Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi Sözleşmesi’yle, 1.200.000 

Ortodoks Anadolu'dan Yunanistan'a; 500.000 Müslüman da Yunanistan'dan Türkiye'ye göç 

etmek zorunda kalmıştır. 

 
 

Bir mübadil kenti olan Ayvalık, 18.yy’da, zeytin ve zeytine dayalı endüstri sayesinde 

gelişmeye başlayan, memurlar ve yönetici sınıfı haricinde tamamı Ortodoks Rum nüfustan 

oluşan bir yerleşimdi. 30 Ocak 1923’te imzalanan Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi Sözleşmesi ile 

kentin tüm Ortodoks Rum nüfusu Yunanistan’a gönderilmiş, Selanik, Midilli ve Girit’te yaşayan 

Müslüman-Türk nüfusun bir bölümü de Ayvalık’a yerleştirildi. 
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1923 yılından sonra mübadil kenti kimliği kazanan Ayvalık, somut ve somut olmayan 

kültürel miras bağlamında zenginliğini kaybetmemiş aksine Ayvalık’ın üretim, ticaret, sanat, 

zanaat, mimari ve gastronomi gibi alanlardaki gelişimi ivme kazanmıştır. Zeytin endüstrisindeki 

sistemleri kullanmaya devam ederek ticari hayatı canlı tutulması, Ortodoks Rumlardan kalan 

kiliselerin yıkılmadan eklemeler yapılarak cami olarak kullanılmaya başlanması ve sivil mimarlık 

örnekleri konutların korunarak kullanılması, bunlara ek olarak Girit, Midilli ve Selanik 

mutfaklarının harmanlanmasıyla oluşan eşsiz yemek kültürü mübadele ile Ayvalık’a yerleşen 

halkın Ayvalık’ın kimliğine olan katkısını gözler önüne sermektedir. 

 

Bu bağlamda, Ayvalık Belediyesi, Kent Konseyi ve Giritliler Derneği tarafından 

Mübadele’nin 100.yılı olması sebebiyle düzenlenen anma törenine katılım sağlandı. Alibey 

Adası Mevlana Parkı’nda gerçekleştirilen törende, Ayvalık Kent Konseyi Başkanı Halil Coşkun, 

Ayvalık Giritliler Derneği Başkanı Coşkun Tunçmen ve Ayvalık Belediye Başkan Vekili Ali Jale 

konuşmalarını yapmışlardır. Ardından, Ayvalık Rebetiko Topluluğu korosu tarafından Hem 

Türkçe ve hem Yunanca şarkılar seslendirilmiştir. Mübadillerin, Alibey Adası’na 100 yıl önce 

ayak bastığı noktadan denize karanfiller bırakılarak anma töreni sonlandırılmıştır. 
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4- 04.02.2023 Mübadelenin 100. yılı etkinlikleri kapsamında “Mübadele Öncesi Balkanlarda 

ve Adalarda Türk Varlığı” konulu panel, Prof. Dr. A. Nükhet Adıyeke ve Dr. Öğretim Üyesi Nuri 

Adıyeke ile birlikte gerçekleştirildi. 

 
Prof.Dr.Ayşe Nükhet Adıyeke, 1964 yılında İzmir’de doğmuş, Ege Üniversitesi Tarih 

Bölümü’nde eğitimini tamamladıktan sonra 1988 yılında yüksek lisans ve 1994 yılında da 

“Osmanlı İmparatorluğu ve Girit Bunalımı” adlı teziyle doktorasını Dokuz Eylül Üniversitesi’nde 

tamamlamıştır. Dr.Öğr.Üyesi Nuri Adıyeke, 1963 tarihinde Girit göçmeni bir ailenin çocuğu 

olarak İzmir'de dünyaya gelmiştir. Ege Üniversitesi Tarih Bölümünden 1985 yılında mezun 

olduktan sonra 1995 yılında, XIX. Yüzyılda Milas Kazası adlı eseriyle doktorasını yapmıştır. 1996 

yılında, kendisi gibi tarih alanında akademisyen olan eşi Ayşe Nükhet Adıyeke ile beraber 

Mersin Üniversitesi'nin tarih bölümüne yardımcı doçent olarak atanmıştır. 2010 yılında Dokuz 

Eylül Üniversitesi'nin tarih bölümünün Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı'na yardımcı doçent olarak 

atanmıştır. 

Dr.Öğr.Üyesi Nuri Adıyeke, Osmanlı İmparatorluğu’nun Balkanları fethettikten sonra 

bu coğrafyada uyguladığı politikalardan bahsederek aslında Osmanlı İmparatorluğu’nun 

izlerinin Balkanlarda görülebileceğini vurgulamıştır. Osmanlı İmparatorluğu’nun Balkanlarda 

uyguladığı iskân politikasının, Anadolu’ya doğudan gelen Türkmenlerin Balkanlara göç 

ettirilmesi ve Anadolu’da nüfus kontrolünün sağlanması amacıyla yapıldığının altını çizen 

Adıyeke,  Osmanlı topraklarına geç bir tarihte katılan Girit Eyaleti’nde iskân politikasının pek 

fazla uygulanmadığını ve ihtida sistemi uygulanarak Girit’in Osmanlı Devleti’nin bir parçası 

haline getirilmesinin amaçlandığının altını çizmiştir. İlk olarak Girit Eyaleti’nde uygulanmaya 

başlanan tahrir sistemi de, Girit’in idari anlamda devlete bağlanması aşamasında önemli bir 

uygulama olmuştur. Ayrıca adalara anakaradan göçte en büyük etki “Celali İsyanları” 

olduğunun altı çizilmiştir. Bektaşi tarikatları ile kolonizasyonun yaygın olduğu dönemde ayrıca 

Türkmen nüfusun göçebe olmasından dolayı da çok kişi Balkanlara gönderiliyor. 

30 Ocak 1923 tarihinde imzalanan Mübadele Sözleşmesi’yle Girit’te yaşayıp 

Müslümanlaştırılan Türk olmayan fakat Müslüman olan vatandaşlar da mübadeleye tabi 

tutulmuştur. Siyahi Müslümanların da mübadele ile Girit’ten Türkiye’ye gönderilmesi bunun 

en net örneğidir. Prof.Dr. Nükhet Adıyeke’ye göre, ihtida sistemiyle Müslümanlaştırılan Girit 

yerlileri ile adada yaşayan Müslüman Türklerin birbirlerinden izole yaşamamaları günümüzde 

Girit mübadilleri ve diğer adalardan ve Yunan anakarasından gönderilen mübadiller arasındaki 

kültürel farklılığı açıklamaktadır. 



AYVALIK BELEDİYESİ 
UNESCO Dünya Mirası ve Alan Yönetimi Birimi 

Ocak-Şubat 2023 Raporu 

20 
 

 

5- 22.02.2023 Agios Haralambos Mahallesi alan gezisi, 18. ve19.yy Ayvalık dönemi için 

araştırılarak, hazırlanmış en kapsamlı kitaplardan birisi olan “To Aivali kai he Micrasiatike 

Aeolida” kitabının yazarı Mimar Dimitris Psarros ’un çalışmalarından yola çıkarak önerdiği 11 

mahalleyi bugünkü sınırları ile izlemeyi, belirlediği noktalardaki konut ve günümüzde olmayan 

anıtsal yapıların konumlarını irdelemeyi ve kitapta geçen kimi hikaye ve tasvirlerin günümüz 

Ayvalık’ında ki izlerini belirleme ana fikri ile başlatılmıştır. 

 
Mimar Dimitrios Psarros ’un çalışmalarından yola çıkarak önerdiği 11 mahalleyi gösteren harita. 

UNESCO Dünya Mirası Süreci çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen izlemeler (Monitoring) 

kentin önceki dönem belgelemeleri ışığında, şimdiki halinin kaydedildiği ve belgelendiği 

çalışmalar; Google Earth haritaları ile Psarros’un önerdiği haritanın bölgesel çakıştırmaları 

neticesinde belirlenen rotaları, bu rotalardaki önemli noktaları ve hikayeleri olan 

konut/sokakları kapsamaktadır. 

    

Tamamı Yunanca olan kitabın harita kısımlarındaki lejand, noktalar Türkçe’ye çevrilerek, 

mahallede ki değişimler harita üstüne işlenmektedir. Bu bağlamda Agios Haralambos Mahallesi 

pilot bölge seçilerek alan gezilerine başlanmıştır. Ayvalık merkezde bulunan on bir mahallenin 

ardından Cunda/Alibey Adası, Küçükköy ve Altınova yerleşimleride aynı yöntemle ziyaret 

edilerek, kayıt altına alınacaktır. 
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6- 23.02.2023 Agios Nikolaos ve Agia Triada Mahallelerinde alan gezileri gerçekleştirilmiştir. 

 

  

   
Agios Nikolaos Kilisesi’nin yerinde günümüzde Abdülvahit Sağlam İÖO hizmet vermektedir. Birçok meydan ve yol 

ayrımı mevcut durumunu korurken, Agia Triada Kilisesi gibi mahalleye isim veren önemli anıtsal yapılar acil onarım 

ve koruma gerektirmektedir. Çeviri ve haritaa işaretlemeye göre Fotis Kondoğlu Evi olarak verilen noktada hata 

tespit edilmiştir. Ayrıca 7 Kuyular Mevkii olarak bilinen bölgede şimdilerde kullanılmayan su kuyuları halen 

görülebilmektedir 13 Nisan Caddesi’nde Psarros’un işaretlediği birçok yapı belirlenmiştir ve hala kullanılmaktadırlar. 
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YERELDE GÖRÜŞMELER 

 

       01.06.2021  Ayvalık Ziraat Odası 

17.06.2021  Yrd.Doç.Dr.Figen ERDOĞDU / Sanat Tarihçisi (Akademisyen) 

  Balıkesir Üniversitesi Ayvalık Meslek Yüksek Okulu Mimarlık ve Planlama Bölümü 

22.06.2021  Mehmet Müjdat SOYLU / Mimar (Araştırmacı, Yazar ve Arşivci) 

24.06.2021  Damien DESSANE / Ziraat Mühendisi (Yazar ve Araştırmacı) 

28.07.2021  Esra BAŞAK / Serbest Danışman (Aktivist ve Araştırmacı) 

04.08.2021  Dr.Berrin AKIN AKBÜBER / Sanat Tarihçisi (Akademisyen) 

  Aliağa HABAŞ Mehmet Rüştü Başaran Bilim ve Sanat Merkezi 

06.08.2021  Damien DESSANE / Ziraat Mühendisi (Yazar ve Araştırmacı) 

10.08.2021  Vedat Zeki TOKYAY / Mimar (Akademisyen) 

  İzmir Ekonomi Üniversitesi 

18.08.2021  Doç.Dr.Elif YILMAZ / Sosyolog (Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi ve Ayvalık) 

  Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü 

21.08.2021  Dr.Suzan KANTARCI SAVAŞ / Ekonomist (Zeytinyağı Tadımcısı, Araştırmacı) 

  Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

24.08.2021  Dr.Hasan Sercan SAĞLAM / Şehir Plancısı (Adramytteion Arkeolojik Yüzey Araştırmaları ve  

Kazıları bilim kurulu üyesi) Medipol Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi 

Prof.Dr.M.Rıfat AKBULUT / Şehir Plancısı (Adramytteion Arkeolojik Yüzey Araştırmaları ve  

Kazıları bilim kurulu üyesi) Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Şeh. ve Böl. Pl. Bölümü 

Yrd.Doç.Dr.Hüseyin Murat ÖZGEN / Arkeolog (Adramytteion Arkeolojik Yüzey Araştırmaları ve  

Kazıları Başkanı) Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Arkeoloji Bölümü 

26.08.2021  Prof.Dr.Abdullah SOYKAN / Fiziki Coğrafya Bölüm Başkanı (Geçmişten Günümüze Zeytin,  

Zeytinyağı ve Sabun Sanayii) Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü 

Dr.Erdal GÜMÜŞ / Doktor Öğr.Üyesi (Geçmişten Günümüze Zeytin, Zeytinyağı ve  

Sabun Sanayii) Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü 

26.08.2021  Tuba AYSUN / Ayvalık Ar-Ge Derneği 

03.09.2021 Ayşegül ÖZER / Öğr.Gör., Özyeğin Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi 

27.10.2021 Faruk ERGELEN / İnşaat Mühendisi (Araştırmacı, Yazar ve Arşivci) 

17.11.2021 Serap TUNCAY / Mimar ve Butik Otel İşletmecisi 

06.12.2021 Taylan KÖKEN / Araştırmacı, Yazar ve Arşivci 

16.12.2021 Hasan ŞILDAK / Balıkesir Valisi 

17.12.2021 Mürsel SABANCI / BBB Genel Sekreter Yrd. (Balıkesir Büyükşehir Belediyesi) 

30.12.2021 Mehmet YAŞAR / Taş Ustası ve Restorasyon Uzmanı 

20.01.2022 Kürşat Ailesi / Kürşat Ayvalık Zeytinyağı (Fatma&Ali&Mustafa Kürşat) 

27.01.2022 Barış Gün ŞAHİN / Müzeci-Tasarımcı-Seramik Sanatçısı 

30.03.2022 Bilal YILMAZ / Disiplinlerarası Sanatçı ve Tasarımcı 

31.03.2022 TEMA Vakfı Ayvalık İlçe Sorumluluğu / Sivil Toplum Kuruluşu 

31.03.2022 Elçin KILIÇ / Mimar (Mimarlar Odası Ayvalık İlçe Temsilciliği Başkanı) 

01.04.2022 Aysel NAMLI / KEDİ Kadın Emeğini Destekleme İşliği Yönetim Kurulu Başkanı – Emekli Bankacı 

04.04.2022 Dr.Özkan ARIKANTÜRK /Koleksiyoner – Diş Hekimi 

11.05.2022 Hakan OSMANOĞLU / İş Bankası Ayvalık Şubesi Müdürü 

17.05.2022 Hayri Kaan KÖKSAL / Mimar-Yerel Tarih Araştırmacısı 

13.06.2022 Yücel KURŞUN / Fotoğrafçı 

23.06.2022 Dr.Kenan ÖZTÜRK / Filolog (Karagöz Sanat Evi) 

01.07.2022 Gültekin EMRE / Şair, Yazar ve Çevirmen 

03.08.2022 Ayvalık Ticaret Odası / Uzman Tadımcı Yeşim Bayraktar – Genel Sekreter Ahmet Baç 

05.08.2022 Ayvalık Tabiat Platformu / Nebahat Dinler, Salih Öz, Erhan Çiftçi 

12.08.2022 Ahmet Çelik ALATUR / Yüksek Mühendis-Mimar 
01.02.2023 Hasan ONAY / Ali Onay ‘ın Oğlu 
24.02.2023 Serdar ATEŞER / Besteci-Müzisyen 
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01.02.2023 

 
Hasan ONAY / Ali Onay ‘ın Oğlu 

Ayvalık ’ta doğdu. Babası Ali Onay ‘ın Cunda’da işlettiği yağhanede uzun süre çalıştıktan sonra bir başka baba 

mesleği olan maden ocaklarında uzun süre görev aldı.  

2000 yılında annesini kaybetti ve 2011 yılında babasının kendine bakmakta zorlandığı dönemde 

işinden ayrılarak baba evine yerleşti. İki evliliğinden üç çocuk sahibi. Gelen konukları ağırlayarak, 

sohbet ederek hala baba yadigari evinde, Cunda’da yaşıyor. 

- Ali Onay, 1918 yılında Girit Adasının Resmo kentinde doğmuş. Bu dönemde adada 23.000 

civarında Müslüman Türk ahali yaşıyor. Bu toplam nüfusun yaklaşık %6,6 ‘sına denk geliyor. 

- Onay Ailesi’nin limanda bir dükkanları var dönemin imkanlarına göre iyi eğitimli ve modern yaşam 

tarzını benimsemiş bir aile. Adada yaşadıkları dönemde evlerinde küçük bir kitaplıkları dahi var. 

- 6 yaşında iken 24 Mayıs 1924 senesinde Girit’ten Türkiye’ye ikinci dalga transferin yapıldığı 

“Türkiye” isimli gemiyle 3 gün 3 gece süren uzun bir yolculuğun ardından Ayvalık/Cunda’ya 

geliyorlar. 

- Cunda limanına geldiklerinde onları, ellerinde davullarla daha önce gelen Mübadiller mutlulukla 

karşılıyorlar. Adada daha çok Girit mübadilleri bulunsa da Midilli adasından gelenlerde yer 

almaktadır. 

 
- Taşınmaları esnasında kitaplar, mobilyalar, kıyafetler, ev eşyaları alabilmişler. Ali’nin babası 

Hasan, Girit’teyken tüm malvarlığını satarak altına çeviriyor. Bu altınları masanın ayakları içerisine 

ve eşinin kıyafetlerindeki ceplere doldurarak, birikimli bir durumda taşınıyorlar. 
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- Görüşmemizi gerçekleştirdiğimiz yapı, Neo-Klasik mimariye sahip, iç sofalı plan tipinde, Batı Etkili 

Kagir Ev örneklerinden birisi. Bu bina, Ali Onay’ın ailesi Cunda’ya geldiğinde ilk önerilen eve 

sığmamaları üzerine yeniden başvurularının ardından aileye verilmiş. 

- Bu eve ilk girdiklerinde, tüm camların kırık olduğunu anlatmış babası. Derme çatma malzemelerle 

çeki düzen vererek, delikleri çamaşır ve kıyafetlerle doldurarak evi az çok yaşanabilir hale 

getirmişler. 

- İlk taşındıkları dönemde kimse ticaret veya üretim gibi alanlarda çalışmaya başlayamamış. 

Gelenlere verilen ev, toprak ve zeytin ağacı dışında imkanları olmadığından imkanı olan çoğu insan, 

İzmir’e göç etmişler. 

- Örneğin Hasan Bey’de çok defa İzmir’e giderek iş bulmaya çalışmış ancak başaramamış. Bununla 

beraber birtakım Girit Türklerinin, Atina’ya başvurarak anayurtlarına dönme talebi verdiklerini 

ancak anlaşma gereği hükümetin olumsuz yanıt verdiğini paylaştı. 

- Girit’ten göç etmenin bir diğer zorluğunun ise “Yarı Gavur” sıfatıyla yakıştırılmak olduğunu 

belirtiyor. 

- Ali Onay, yeni yağ rekabeti nedeniyle pazarın çöktüğü 1957 yılına kadar zeytinyağı üretti. 

1968'den 2000'e kadar yerel kurşun ve bakır madeninde çalıştı. 

- Ali Onay, Cunda Adasının yaşayan bir mirası gibi konuyu merak eden herkese yıllarca bu süreci, 

Cunda’lı olmayı, Ayvalık’ı anlattı. Bu sebeplerle 98 yaşındayken Ege'de Birlikte Var Olma ve İletişim 

Derneği (SINIPARKSI), kendisine Türk ve Yunan kültürlerini buluşturduğu için ödül verdi. 
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24.02.2023 

 
Serdar Ateşer / Besteci-Müzisyen 

1961 İstanbul doğumlu Serdar Ateşer, 1982-1988 yıllarında Mozaik’in kurucu/besteci üyesi, vokalist, bas ve 

elektro gitaristiydi. 1986’da ilk solo albümü ‘Shipahoy!’u kaset formatında ve evde çoğaltmak suretiyle 

yayınladı.1987’de ilk film müziğini (‘Selamsız Bandosu’, Nesli Çölgeçen) yaptı. 1988’de Mozaik grubundan 

ayrılmasını müteakip ilk solo albümü ‘Mütareke Yılları’nı Piccatura’dan 1989’da yayınladı. Stüdyosunda 

Erkan Oğur’un ilk ve Bülent Ortaçgil’in de 4. albümlerini kaydetti. 1998’de 2. Solo Albümü ‘Avdet Seyri’, CD 

ve LP olarak Kalan Müzik’ten yayınlandı. Albümde de yer alan müzisyenlerle kurduğu ‘Bir Serdar Ateşer 

Orkestrası’ adlı grubuyla canlı performans ve kayıtlar yaptı. Aynı yıl Ayvalık’a yerleşti. Albüm prodüksiyonu, 

belgesel ve film müzikleri yapmaya devam etti. Aynur Doğan, Mor ve Ötesi ve başka birçok solist ve grupla 

albüm prodüktörü olarak çalıştı, birlikte çaldı. Güncel sanat alanında da yine birçok sanatçıyla çalıştı ve son 

yıllarda kendi işleriyle de bu alanda faaliyet göstermeye başladı. 2015 yazında Cem Aksel ve Akın Eldes’le 

‘Suzinin Turtası’ isimli bir grup kurdu, konserler verdi. 2017’deyse, Mesut Uçar, Onur Duygulu ve Gökhan 

Goralı’yla ‘Serdar Ateşer Big Band’ adını verdiği bir grup kurdu. Ege bölgesi ve İstanbul’da konserler verdi. 

Serdar Ateşer ile Ayvalık’ın ünlü esnaflarından Gazozcu Faik’in dükkânın bulunduğu sokaktaki eski 

bir endüstri yapısı olan stüdyosunda keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Ateşer, . Sözlü tarih 

araştırmasıyla bir dönem at arabası atölyesi olarak kullanıldığını öğrendiği bu mekanın 2020 yılında 

bir yangın geçirdiğini, bir çok enstrüman ve kayıt ekipmanının büyük kısmını yitirdiği o günü 

anlatarak başlıyor sohbete. Yangından hemen sonraki gün Ayvalık’taki dostlarıyla giriştikleri ilk 

toparlama/temizleme faaliyetini müteakip bina uzun bir süre öylece durmuş. 2021 sonbaharında 

binanın çatısından başlayarak tamiratlar yapılmaya, enkaz atılmaya başlanmış. 2022/23 itibarıyla 

da Ayvalık’a son yıllarda yerleşen ve çoğu yeni tanıştığı arkadaşlarının yardımıyla yangında zarar 

görmeyen mobilya, plak, dergi, kitap ve müzik aletlerini vb. yeniden düzenlemekle meşguller bir 

süredir. Ancak tek işi bu değil, bu mekanda yakın dostları ile müzik yapmaya, Ayvalık’ı ve memleketi 

konuşmaya, konuklarını ağırlamaya yani yaşamaya devam ediyor. 

 

- Ayvalık ile olan macerası 1998 yılında başlayan Ateşer, kasabaya ilk geldiğinde Ayvalık’a ana giriş 

yolunun kapalı olması sebebiyle (ki o bunu hayatında önemli bir şans olarak yorumluyor) Hamdibey 

Mahallesi’nin kurulu olduğu tepeden şehre giriyor ve gördüğü manzara onu büyülüyor. İstanbul’un 

yarattığı karmaşanın ötesinde burasının sahip olduğu insani, kültürel ve doğal ortam ile o anda 

Ayvalık’a yerleşme isteği hissediyor. 

- Aynı yıl içinde Ayvalık Sakarya Mahallesi’nde eski bir ev satın alıyor ve evin restorasyonu sırasında  

Ayvalık’ta yaşamaya başlıyor.  

- Ateşer, Ayvalık’ı ilk gördüğü manzarayı da fotoğraf makinesiyle çekip arşivine kaydetmiş. Buna 

benzer çok sayıda belgelemeye dair görsel kayıt var elinde ve hepsini paylaşmaya açık biçimde 

ilgililere sunmaktan keyif alıyor. 

-1998 yılından beri Ayvalık ve çevresinde fotoğraf çekimleri yapan Ateşer, çok sayıda dia (Diapozitif) 

ve Negatif film formatında analog fotoğraftan oluşan bir arşive de sahip. Bu dia pozitif filmlerin 

dijitalize edilmesi ile Ayvalık kent hafızasına destek sunmaya hazır olduğunu belirtiyor. Ayrıca çeşitli 

dönemlere ait panoramik fotoğraflara erişmiş ve bu fotoğrafların bakış açılarına sahip güncel 

Ayvalık denemeleri yapmış. 
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- Şans eseri Berlin’de tanıştığı bir Türk ailede, Ayvalık’ta 1950’li yıllarda çekilen bir panoramik 

fotoğraf ile kendi çektiği noktadan bir panoramik fotoğrafla başlamış bu süreç. Bu fotoğrafların bir 

kısmı Ayvalık’ın 20 sene önceki halini belgeliyor. Özellikle kentteki yapılaşmanın hızını fark 

etmemizi sağlaması açısından çok önemli kayıtlar.  

- Ayvalık’ta 1990lar ve 2000lerin ilk yıllarını gösteren, ancak tarihi doku yerine kentin kıyısındaki 

çok katlı yeni yapılara odaklanan kartpostalları görünce, bunların tamamını satın alarak başkalarına 

ulaşmasına kısmen engel olmuş. Çünkü bu kartpostalların “gerçek” Ayvalık’ı yansıtmadığını 

düşünüyor. Ateşer, bu kartpostalların üzerine kendi çektiği fotoğrafları yapıştırıp, dostlarına hediye 

ediyor. 

- Ayvalık’a yerleştiği dönemde burasının İstanbullular tarafından pek beğenilmediğini hatta pek  

bilinmediğinden bahsediyor. Günümüzde kentin diğer tatil yerleşimlerine göre daha iyi korunmuş 

olduğunu biraz bu konuya bağlıyor. En azından kente denizden bakıldığında yüksek katlı binaların 

çok fazla olmadığını, eski şehrin ağaçlandırılmış dokunulamaz bir kuşak tarafından sarılı durumda 

olmasının  ve siluete zarar veren yapıların sayısının fazla olmamasının Ayvalık için çok önemli bir 

şans olduğunu dile getiriyor. 
 

   
 

Atölye; Özgün zemin kaplaması, tipik ticari yapı stiline sahip ön cephesi ve tek mekandan oluşan L formlu planı ile 

Cumhuriyet Caddesi’nde bir durak ve toplanma mekanı olarak kullanılıyor. Çok amaçlı bir mekan aslında; hem sohbet ve 

toplanma noktası, hem otantik ürünlerle ve görsel albümlerle dolu bir arşiv, hem müzik, hem üretim, hem Ayvalık…  
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YAZILI ve GÖRSEL ÇALIŞMALAR 

 

1- Kasım ve Aralık aylarını kapsayan “2022 12 30 Ayvalık Alan Başkanlığı Faaliyet Raporu 10” isimli 

faaliyet raporu Birim tarafından hazırlanarak, İdareye sunulmuştur. 

 

2- “Ayvalık Alan Başkanlığı” adlı Instagram hesabı üzerinden yapılan çalışmalar, etkinlikler, 

bilgilendirmeler paylaşılarak sosyal medya ortamında bilgi ve belge paylaşımı yapılmasına 

devam edilmektedir (127 gönderi, 686 takipçi). Bu bağlamda gerek yerel ve ulusal gerekse 

uluslararası alanda benzer alanlarda çalışan kurum ve kuruluşlar takip edilmeye devam 

etmektedir. 
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3- 21.02.2023 Birinci Derece deprem kuşağında yer alan Ayvalık, tarihsel süreçte de 

depremlerden etkilenmiş bir ilçedir. Bunun yanı sıra, bölge, iklim değişikliği nedeniyle 

yangınların, yine iklim değişikliğinin etkisi ile metrekareye düşen yağıştaki düzensizlikler 

nedeniyle sel felaketinin yaşanabileceği bir yerleşimdir. 

           
Ayvalık Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü’nün yürütücüsü olduğu, Japonya 

Büyükelçiliği Yerel Projelere Hibe Programı kapsamında hazırlanan “Ayvalık İlçesinde Meydana 

Gelebilecek Doğal Afetlerle Mücadele Projesi ”ne Ayvalık Belediyesi UNESCO Dünya Mirası ve 

Alan Yönetimi Birimi olarak destek verildi. Projenin yazım aşamasında “Proje Sahası/Yerleşimi 

Hakkında Bilgi” için ayrılan bölümde kentin tarihsel süreciyle ilgili bilgi girişi yapılarak proje 

yazımına destekte bulunulmuştur. 

Bu projenin amacı, olası doğal afetler öncesinde ilçenin Altınova bölgesine bir adet, 

Sarımsaklı bölgesine bir adet, Alibey (Cunda) Adasına bir adet ve Ayvalık merkez bölgesine 2 

adet olmak üzere içi materyaller ile dolu toplamda 5 adet konteyner temin edip deprem anında 

gönüllüler ile birlikte ilk müdahalede bulunmaktır. 
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PLANLANMIŞ ÇALIŞMALAR 

 

1- Ayvalık Yönetim Planı taslağının oluşturulması ve birim içerisinde plan aşamalarının iş 

bölümüne ayrılarak, bireysel çalışmalarla oluşturulan metinlerin ana dosyaya eklenmesi. 

2- Ayvalık UNESCO Dünya Mirası Başvuru Dosyası taslağının çalışma ekibinin haftanın her 

Perşembe günü ofis çalışmalarına katılımı ile yapılan okumalardan ve özetlerden Uygulama 

Rehberi doğrultusunda metin yazımlarına devam edilmesi. 

3- Ayvalık Yönetim Planı kapsamında Danışma ile Eşgüdüm ve Denetleme Kurullarının 

oluşturularak, Alan Başkanı’nın belirlenmesi ve kurul toplantılarının belirlenmesi. 

 

HEDEF ve EYLEMLER 

 

Kısa Vade: 3 ay içerisinde     Orta Vade: 6 ay içerisinde     Uzun Vade: 1 yıl içerisinde 

  

1- Ofiste biriktirilen e-kitap ve online yayınlar ile basılı tez, makale ve kitapların okunarak Ayvalık 

UNESCO Dünya Mirası sürecinde katkısı olabilecek bölümlerin özetlerinin çıkarılmasına devam 

edilecektir. Kısa-Orta-Uzun Vade 

2- Ayvalık genelinde ve arkeoloji, mimarlık, sanat tarihi gibi özel alanlarda kaynakça araştırılması 

ve literatür taramasına devam edilecektir. Kısa-Orta-Uzun Vade 

3- Ayvalık’taki anıtsal yapılara ait verilerin akademik yayınlardan araştırılması, yanlış bilgilerden 

arındırılarak turistik ve akademik amaçlı en az iki paket şeklinde hazırlanması. Orta-Uzun Vade 

4- Ayvalık Yönetim Planına ait ana omurganın oluşturularak, taslak halinde yazımı 

tamamlanacaktır. Orta Vade 

5- Yönetim Planının oluşumu paralelinde Danışma ile Eşgüdüm ve Denetleme Kurullarının 

oluşturulması için alanda çalışan kamu kurumu, STK, akademi, tüzel kişiliklere üye belirlemeleri 

ve tarafımıza iletmeleri talep edilerek kurulların aktif hale geçmesi sağlanacaktır. Uzun Vade 

6- Alan gezileri yapılarak Ayvalık’taki kültürel varlığın tanımlamasında teorik bilginin eksik kaldığı 

noktalarda varlığın gözlemlenmesi, gerekirse çizim ve fotoğraflar ile belgelenmesi, sözlü tarih 

araştırması yapılması ile çekirdek alanda kültürel varlığın eksikleri tamamlanmalıdır. Kısa-Orta-

Uzun Vade 

7- Ayvalık’ta bulunan tarih araştırmacıları, kuşaklararası devam eden ticaret işletmecileri, dükkân 

sahipleri, akademisyenler, kurum çalışanları gibi kentin hafızasına ve geçmiş dönem 

çalışmalarına hâkim kişi ve kurum temsilcileri ile yerelde görüşmeler sürdürülecektir. Kısa-

Orta-Uzun Vade 

8- Yönetim Planına istinaden kültürel/doğal varlığı tanımlayan çekirdek alan ile bunların dış 

etkilerden korunmasını sağlayan tampon bölgeyi içeren Yönetim Alanı son halini alacaktır. Orta 

Vade 

9- Ayvalık’ın UNESCO Dünya Mirası Listesine girmesi için hazırlanacak başvuru dosyasının altlığı 

olması amacıyla elde edilen veriler, işlenerek haritaya dönüştürülecek ve metin bilgisi olarak 

Adaylık Formatında yazılmaya başlanacaktır. Kısa-Orta-Uzun Vade 

10- Adaylık dosyasının yazım sürecinde varlığı iki ayrı formda tanımlayan; belgeleme ve sanatsal 

değeri olan yüksek çözünürlüğe sahip fotoğrafların çekilmesi için alan çalışmaları yapılacak 

gerekirse bu alanda profesyonel/amatör destek alınacaktır. Uzun Vade 

11- Ayvalık ile ilişki kurulabilecek endüstriyel mirasa sahip kentler belirlenerek; Karşılaştırmalı 

Analizler başlığı altında ikili değerlendirmeler yapılabilmesi amacıyla teknik geziler 

gerçekleştirilecektir. Uzun Vade 
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